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Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 1
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi ilgainiui biomasę kaip energijos šaltinį reikėtų naudoti vis intensyviau ir ji 
turėtų būti panaudojama kaip galima plačiau, visų pirma miškininkystės, žemės ūkio ir 
atliekų srityse,

Or. en

Pakeitimą pateikė András Gyürk

Pakeitimas 2
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi ilgainiui, be kitų dalykų, biomasę kaip energijos šaltinį reikėtų naudoti vis 
intensyviau ir ji turėtų būti panaudojama kaip galima plačiau, visų pirma 
miškininkystės ir žemės ūkio srityse,

Or. hu
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Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 3
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi ilgainiui tvarią biomasę kaip energijos šaltinį reikėtų naudoti vis intensyviau 
ir ji turėtų būti panaudojama kaip galima plačiau, visų pirma miškininkystės ir žemės 
ūkio srityse, išsamiai atsižvelgiant į aplinkos ir socialinius apribojimus, pasaulinį 
maisto saugumo poreikį ir teikiant visišką prioritetą maisto ir pašarų gamybai bei 
būtiniausiems panaudojimo būdams;

Or. en

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 4
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi atsižvelgiant į aplinkosaugos apribojimus ir konkurencingus biomasės 
panaudojimo žmonių maistui ir gyvulių pašarui būdus ilgainiui biomasę kaip 
energijos šaltinį reikėtų naudoti vis intensyviau ir ji turėtų būti panaudojama kaip 
galima plačiau, visų pirma miškininkystės, žemės ūkio ir gyvulininkystės srityse,

Or. el

Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 5
Aa konstatuojamoji dalis (nauja)

Aa. kadangi tvariai spręsti energetikos problemas galima tik žymiai pagerinus energijos 
efektyvumą, ją taupant ir kartu plėtojant atsinaujinančius energijos šaltinius;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 6
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi atsižvelgiant į biomasės naudojimo būdą vienam hektarui tenkančios 
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gamybos sąnaudos ir energijos išeiga labai skiriasi ir kadangi prioritetą turinčios 
biomasės panaudojimo galimybės glūdi šilumos gamybos, bendros šilumos ir elektros 
energijos gamybos srityje, degalų gamyboje, o taip pat chemijos pramonėje,

Or. en

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 7
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi prioritetą turinčios biomasės panaudojimo galimybės glūdi elektros tiekime, 
šilumos, vandenilio ir metano gamyboje, degalų gamyboje, o taip pat chemijos, 
maisto, popieriaus ir medienos pramonės šakose,

Or. en

Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 8
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi prioritetą turinčios biomasės panaudojimo galimybės glūdi elektros tiekime, 
šildymo ir vėdinimo, o taip pat chemijos pramonėje,

Or. en

Pakeitimą pateikė Vincenzo Lavarra

Pakeitimas 9
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi prioritetą turinčios biomasės panaudojimo galimybės glūdi elektros tiekime, 
šilumos gamyboje, degalų gamyboje, o taip pat chemijos, maisto, popieriaus ir 
medienos pramonės šakose,

Or. it
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Pakeitimą pateikė Paul Rübig, Werner Langen

Pakeitimas 10
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi prioritetą turinčios biomasės panaudojimo galimybės glūdi elektros tiekime, 
šilumos gamyboje, degalų gamyboje, o taip pat chemijos, maisto, popieriaus ir 
medienos pramonėje,

Or. de

Pakeitimą pateikė Renato Brunetta

Pakeitimas 11
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi prioritetą turinčios biomasės panaudojimo galimybės glūdi elektros tiekime, 
šilumos gamyboje, degalų gamyboje, o taip pat chemijos, maisto, popieriaus ir 
medienos pramonės šakose,

Or. en

Pakeitimą pateikė Gunnar Hökmark

Pakeitimas 12
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi prioritetą turinčios biomasės panaudojimo galimybės glūdi elektros tiekime, 
šilumos gamyboje, degalų gamyboje, o taip pat chemijos, popieriaus ir medienos
pramonės šakose,

Or. sv

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 13
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi intensyvesnis biomasės vartojimas (išbraukta) prisidėtų prie trijų pagrindinių 
energetikos politikos, tiekimo saugumo užtikrinimo, konkurencingumo ir aplinkos 
apsaugos tikslų sumažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį,

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 14
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi intensyvesnis tvarios bioenergijos vartojimas žymiai prisidėtų prie trijų
pagrindinių energetikos politikos, tiekimo saugumo užtikrinimo, konkurencingumo ir 
aplinkos apsaugos tikslų ir, jeigu bus taikomi tinkami aplinkos apsaugos kriterijai, 
sumažintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį,

Or. en

Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 15
Da konstatuojamoji dalis (nauja)

Da. kadangi bioenergijos naudojimo būdas ir pasėlių pasirinkimas lems, ar vartojant 
bioenergiją bus sumažintas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis,

Or. en

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 16
Da konstatuojamoji dalis (nauja)

Da. kadangi transporto sektoriuje išmetama daugiau negu 20 proc. šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio; kadangi šis sektorius neįtrauktas į išmetamųjų teršalų 
prekybos sistemą; kadangi manoma, kad išmetamųjų teršalų kiekis per keletą 
ateinančių metų ir toliau didės ir kadangi biokuras yra vienas iš būdų tobulinti šio 
sektoriaus ekologiškumą,

Or. es

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 17
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi biomasė galėtų sumažinti priklausomybę nuo išorinių energijos šaltinių ir 
kaimo vietovėse galima būtų rasti naujų ekonominės plėtros ir užimtumo galimybių,
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 18
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi bioenergija gali sumažinti priklausomybę nuo išorinių energijos šaltinių ir 
kaimo vietovėse atverti naujų ekonominės plėtros ir užimtumo galimybių,

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 19
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi biomasė sumažintų priklausomybę nuo išorinių energijos šaltinių ir kaimo 
vietovėse galima būtų rasti naujų verslo, ekonominės plėtros ir užimtumo galimybių,

Or. nl

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 20
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi biomasė sumažintų priklausomybę nuo išorinių energijos šaltinių ir kaimo 
vietovėse galima būtų rasti naujų ekonominės plėtros ir užimtumo galimybių ir 
daugiau dėmesio skirti žemei gerinant vandens kokybę, geologinį saugumą ir 
apsaugą nuo miško gaisrų bei geriau panaudojant miško ir žemės ūkio atliekas,

Or. en

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 21
Ea konstatuojamoji dalis (nauja)

Ea. kadangi nėra kritinės masės, galinčios padėti biokurui tapti visiškai 
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konkurencingam; kadangi valstybės narės nesilaiko Direktyvos 2003/30/EB ir 
užsibrėžia labai mažus tikslus,

Or. es

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 22
G konstatuojamoji dalis

G. kadangi antros kartos biodegalai (biomasė į skystį (BTL) degalai) turėtų suteikti
žymiai didesnius energetinio suvartojimo pajėgumus, nei pirmos kartos biodegalai 
(augalinis aliejus, biodyzelis, etanolis),

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jean-Pierre Audy

Pakeitimas 23
G konstatuojamoji dalis

G. kadangi antros kartos biodegalai (biomasė į skystį (BTL) degalai) turėtų suteikti
žymiai didesnius energetinio suvartojimo pajėgumus, nei pirmos kartos biodegalai 
(augalinis aliejus, biodyzelis, etanolis),

Or. fr

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 24
Ga konstatuojamoji dalis (nauja)

Ga. kadangi Bendrijos teisės aktais, kuriais reglamentuojama benzino kokybė, 
draudžiama naudoti mišinius, kuriuose yra daugiau negu 5 proc. bioetanolio;

Or. es
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Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 25
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi, nors antrosios kartos biodegalų gamybos technologijos, infrastruktūra ir 
varomoji technika jau egzistuoja, norint naudoti šį antrosios kartos kurą reikia toliau 
vykdyti mokslinius tyrimus, kad jį būtų ekonomiškai naudinga gaminti,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jean Pierre Audy, Anne Laperrouze

Pakeitimas 26
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi, nors antrosios kartos biodegalų gamybos technologijos, infrastruktūra ir 
varomoji technika jau egzistuoja, norint naudoti šį antrosios kartos kurą reikia toliau 
vykdyti mokslinius tyrimus, kad jį būtų ekonomiškai naudinga gaminti,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 27
I konstatuojamoji dalis

I. kadangi reikiamu laiku plėtojamas antrosios kartos biokuras neturi kliudyti gaminti 
pirmosios kartos kurą, kurio gamybą valstybės narės inicijavo remdamosi 2003 m. 
gegužės 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/30/EB dėl skatinimo 
naudoti biokurą ir kitą atsinaujinantį kurą transporte,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jean-Pierre Audy

Pakeitimas 28
I konstatuojamoji dalis

I. kadangi pasauliniu mastu anglies turinčių produktų gamyba gali būti pradėta 
(remiantis ekonominiu pagrindu) naudojantis sintezės degalais, ką įrodė pavyzdžiai 
Pietų Afrikoje ir Trinidade; tačiau gaminant antrosios kartos biokurą neturi būti 
kliudoma gaminti pirmosios kartos kurą, kurio gamybą valstybės narės inicijavo 
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remdamosi 2003 m. gegužės 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/30/EB dėl skatinimo naudoti biokurą ir kitą atsinaujinantį kurą transporte,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 29
K konstatuojamoji dalis

K. kadangi biomasės naudojimo veiksmų planas remiantis valstybių narių subsidiarumo 
principu pastarosioms palieka būtiną sprendimų priėmimo laisvę ir lankstumą 
nustatant savus tikslus ir politines priemones bei priemones, būtinas bioenergetikos 
skatinimui, jeigu šios politinės priemonės neiškreipia valstybių narių konkurencijos,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jean Pierre Audy, Anne Laperrouze

Pakeitimas 30
K konstatuojamoji dalis

K. kadangi biomasės naudojimo veiksmų planas remiantis valstybių narių subsidiarumo 
principu pastarosioms palieka būtiną sprendimų priėmimo laisvę ir lankstumą 
nustatant savus tikslus ir politines priemones bei priemones, būtinas bioenergetikos 
skatinimui, jeigu šios politinės priemonės neiškreipia valstybių narių konkurencijos,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Fiona Hall

Pakeitimas 31
L konstatuojamoji dalis

L. kadangi išlaidų efektyvumas ir tvarumas yra svarbūs ekologiško ir protingo
bioenergetikos skatinimo principai, kuri šalia aukšto lygio suderinamumo su aplinka 
remtųsi ekonomiškai patvariu, ilgalaikiu finansavimo pagrindu,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Fiona Hall

Pakeitimas 32
La konstatuojamoji dalis (nauja) 

La. kadangi, siekiant įgyvendinti aplinkos tvarumo tikslus ir sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, reikia užtikrinti, kad dėl bendro biokuro gyvavimo ciklo 
pradedant laukais ir baigiant kuro baku, įskaitant transportavimą, būtų išmetama 
daug mažiau anglies junginių negu išmetama deginant iškastinį kurą,

Or. en

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 33
M konstatuojamoji dalis

M. kadangi vietinės biomasės gamybos ir jos įvežimo klausimas turėtų būti vertinamas 
atsižvelgiant į aspektą, kad nuosavo biomasės sektoriaus plėtra ES yra skatinama, taip 
pat atsižvelgiant į galimas papildomas žemės ūkio pajamas,

Or. en

Pakeitimą pateikė Fiona Hall

Pakeitimas 34
Ma konstatuojamoji dalis (nauja)

Ma. kadangi vystantis Europos biokuro sektoriui atsiveria galimybės perkelti biokuro 
technologijas į besivystančias šalis, kurias varžo kylančios naftos kainos,

Or. en

Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 35
Ma konstatuojamoji dalis (nauja)

Ma. kadangi aiškių aplinkos apsaugos normų ir apsauginių išlygų, ypač biokuro 
sektoriuje, trūkumas gali turėti neigiamą poveikį, pvz., gali būti naikinama daugiau 
atogrąžų miškų žymiai nesumažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 36
Mb konstatuojamoji dalis (nauja)

Mb. kadangi, nors diduma palmių aliejaus ES naudojama maistui ir pašarams, jis vis 
dažniau naudojamas kaip mineralinio aliejaus pakaitalas; kadangi dėl tokio 
dažnėjančio naudojimo būdo gali būti pradėta masiškai naikinti drėgnuosius 
atogrąžų miškus, šalyse gamintojose kilti įvairių neigiamų socialinių padarinių ir 
didėti maisto kainos,

Or. en

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 37
O konstatuojamoji dalis

O. kadangi būtina surasti subalansuotą derinį iš maisto produktų gamybos, energetinio ir 
pramoninio panaudojimo,

Or. en

Pakeitimą pateikė Paul Rübig, Werner Langen

Pakeitimas 38
O konstatuojamoji dalis

O. kadangi būtina surasti subalansuotą derinį iš prekių gamybos ir energetinio 
panaudojimo, o energetinis panaudojimas yra tik viena iš daugelio biomasės 
panaudojimo galimybių,

Or. de

Pakeitimą pateikė Vincenzo Lavarra

Pakeitimas 39
O konstatuojamoji dalis

O. kadangi būtina surasti subalansuotą derinį iš prekių gamybos ir energetinio 
panaudojimo, o energetinis panaudojimas yra tik viena iš daugelio biomasės 
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panaudojimo galimybių,

Or. es

Pakeitimą pateikė Renato Brunetta

Pakeitimas 40
O konstatuojamoji dalis

O. kadangi būtina surasti subalansuotą derinį iš prekių gamybos ir energetinio 
panaudojimo, o energetinis panaudojimas yra tik viena iš daugelio biomasės 
panaudojimo galimybių,

Or. en

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 41
Qa konstatuojamoji dalis (nauja)

Qa. kadangi ne Europos šalys ėmėsi intensyvių veiksmų skatinti biokurą ir jau pasiekė 
aukštą skverbties į kuro rinką lygį,

Or. el

Pakeitimą pateikė Renato Brunetta

Pakeitimas 42
Pa konstatuojamoji dalis (nauja)

Pa. kadangi pramoninis medienos ir šalutinių jos produktų panaudojimo būdas yra 
konkurencingas sektorius; jame kuriamos darbo vietos ir vertė, kuria neturėtų būti 
rizikuojama,

Or. en

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 43
Pa konstatuojamoji dalis (nauja)

Pa. kadangi pramoninis medienos ir šalutinių jos produktų kaip medžiagų panaudojimo 
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būdas yra konkurencingas sektorius; jame kuriamos darbo vietos ir vertė, kuria 
neturėtų būti rizikuojama,

Or. en

Pakeitimą pateikė Vincenzo Lavarra

Pakeitimas 44
Pa konstatuojamoji dalis (nauja)

Pa. kadangi medienos ir šalutinių jos produktų pramonė yra konkurencingas 
ekonomikos sektorius; jame kuriama gerovė, darbo vietos, juo neturėtų būti 
rizikuojama,

Or. it

Pakeitimą pateikė Gunnar Hökmark

Pakeitimas 45
Pa konstatuojamoji dalis (nauja)

Pa. kadangi pramoninis medienos ir šalutinių jos produktų panaudojimo būdas yra 
konkurencingas pramonės sektorius; jame kuriamos darbo vietos ir vertė,

Or. sv

Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 46
2 dalis

2. pritaria Komisijos nutarimui dėl biomasės naudojimo būklės bei kliūčių tolimesniam 
jos paplitimui energetikos sektoriuose; tačiau primena, kad maisto tiekimo saugumui 
ir toliau turi būti teikiama pirmenybė bioenergijos gamybos atžvilgiu;

Or. en
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Pakeitimą pateikė András Gyürk

Pakeitimas 47
3 dalis

3. mano, kad regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmeniu būtina sukurti skaidrias ir 
atviras biomasės rinkas, atitinkančias bendros, skaidrios ir konkurencingos energijos 
rinkos principus, kurias būtų galima integruoti į Pasaulio prekybos organizaciją 
(PPO);

Or. hu

Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 48
3 dalis

3. mano, kad regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmeniu būtina sukurti skaidrias ir 
atviras biomasės rinkas, atitinkančias tvarios gamybos normas, kurios turėtų būti 
integruotos į Pasaulio prekybos organizaciją (PPO);

Or. en

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 49
3 dalis

3. mano, kad regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmeniu būtina sukurti skaidrias ir 
atviras biomasės ir biokuro rinkas, kurias būtų galima integruoti į Pasaulio prekybos 
organizaciją (PPO);

Or. es

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 50
3a dalis (nauja)

3a. laikosi požiūrio, kad vidutiniu laikotarpiu valstybių narių ir Europos Sąjungos 
lygmeniu biokuro gamintojai turi nuosekliai investuoti ir taikyti nuoseklią kainų 
politiką, kuri leistų investicijas atsiimti per prieinamą laikotarpį;
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Or. nl

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 51
4 dalis

4. ragina valstybių narių ir Europos Sąjungos lygmenyje greitai pašalinti nepagrįstas 
techninio ir ne techninio pobūdžio kliūtis, pakankamai atsižvelgiant į aplinkos, 
sveikatos apsaugos bei tvarumo aspektus;

Or. el

Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 52
4 dalis

4. ragina valstybių narių ir Europos Sąjungos lygmenyje greitai pašalinti visas 
nepagrįstas techninio ir ne techninio pobūdžio kliūtis nekeliant pavojaus aplinkos ir 
sveikatos apsaugos tikslams, kuriais šios priemonės grindžiamos;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 53
4 dalis

4. ragina Komisiją siekti sukurti bendrą Europos biomasės rinką, o valstybes nares –
pašalinti techninio ir ne techninio pobūdžio kliūtis valstybėse narėse ir tarp jų;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 54
4 dalis

4. ragina valstybių narių ir Europos Sąjungos lygmenyje greitai pašalinti techninio ir ne 
techninio pobūdžio kliūtis nekeliant pavojaus aplinkos, sveikatos apsaugos ir 



PE 378.547v02-00 16/52 AM\630423LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

tvarumo tikslams, kuriais šios priemonės grindžiamos;

Or. it

Pakeitimą pateikė Jean Pierre Audy, Anne Laperrouze

Pakeitimas 55
4a dalis (nauja)

4a. ragina Komisiją pateikti pasiūlymų gerinti principų, nustatytų 2003 m. gegužės 8 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/30/EB dėl skatinimo naudoti 
biokurą ir kitą atsinaujinantį kurą transporte ir 1998 m. spalio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) 
kokybės, nuoseklumą; taip pat ragina valstybių narių ir Europos Sąjungos lygmeniu 
greitai pašalinti techninio ir ne techninio pobūdžio kliūtis;

Or. fr

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 56
5 dalis

5. tikisi, kad Biomasės naudojimo veiksmų planas ir pateiktas pranešimas dėl biodegalų 
strategijos yra konkrečių ir produktyvių veiksmų pagrindas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 57
5a dalis (nauja)

5a. ragina Komisiją persvarstyti Biomasės naudojimo veiksmų plane nustatytus 
šilumos, elektros energijos ir biokuro gamybos tikslus sąnaudų konkurencingumo, 
efektyvumo ir energijos išeigos kiekviename sektoriuje požiūriu;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 58
6 dalis

6. pritaria Komisijai, kad, naudojant biomasę stacionariuose įrenginiuose, pvz., 
elektros energijos gamybos, šildymo ir vėdinimo įrenginiuose, gali būti padarytas 
optimalus įnašas siekiant nustatytų ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimo tikslų; todėl ragina, pasinaudojant atitinkamomis priemonėmis, 
suderintomis su Kioto tikslais ir ilgalaikiu klimato sureguliavimo tikslu (2 °C), 
įgyvendinti išlaidų atžvilgiu efektyvų ir patvarų biomasės naudojimą elektros srovės 
gamybos, transporto, o taip pat šildymo ir vėdinimo srityse;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 59
6 dalis

6. ragina, pasinaudojant atitinkamomis priemonėmis, įgyvendinti išlaidų atžvilgiu 
efektyvią ir patvarią biomasės gamybą ir naudojimą elektros srovės gamybos, 
transporto, o taip pat šildymo ir vėdinimo srityse; šiuo požiūriu ragina skirti ypatingą 
dėmesį centrinio šildymo tinklų rekonstrukcijai;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 60
6 dalis

6. ragina, pasinaudojant atitinkamomis priemonėmis, įgyvendinti išlaidų atžvilgiu 
efektyvų ir patvarų biomasės naudojimą elektros srovės, vandenilio ir metano
gamybos, transporto, o taip pat šildymo ir vėdinimo srityse;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 61
6 dalis

6. ragina, prireikus pasinaudojant atitinkamomis priemonėmis, remti išlaidų atžvilgiu 
efektyvų ir patvarų biomasės naudojimą elektros srovės gamybos, transporto, o taip 
pat šildymo ir vėdinimo srityse;

Or. de

Pakeitimą pateikė Vincenzo Lavarra

Pakeitimas 62
6 dalis

6. ragina, pasinaudojant atitinkamomis priemonėmis, įgyvendinti išlaidų atžvilgiu 
efektyvų ir patvarų biomasės naudojimą elektros srovės gamybos, transporto, o taip 
pat šildymo ir vėdinimo srityse nepamirštant, kad remiant biomasės naudojimą 
energijos gamybai turėtų būti siekiama vengti iškreipti žaliavų rinką;

Or. it

Pakeitimą pateikė Renato Brunetta

Pakeitimas 63
6 dalis

6. ragina, pasinaudojant atitinkamomis priemonėmis, įgyvendinti išlaidų atžvilgiu 
efektyvų ir patvarų biomasės naudojimą elektros srovės gamybos, transporto, o taip 
pat šildymo ir vėdinimo srityse; šiuo atžvilgiu mano, kad, siekiant užtikrinti skaidrią 
ir gerai veikiančią energijos rinką, pagalba ir parama, susijusi su biomase, 
grindžiama atsinaujinančia energija, turėtų būti proporcinga, kad neiškreiptų 
konkurencijos dėl žaliavų, ir teikiama ribotu laikotarpiu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Paul Rübig, Werner Langen

Pakeitimas 64
6a dalis (nauja)

6a. mano, kad pagalba ir parama, susijusi su biomase grindžiamomis atsinaujinančios 
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energijos rūšimis, ilgu laikotarpiu neturi iškreipti konkurencijos dėl žaliavų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 65
7 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 66
7 dalis

7. mano, kad sudarant savanoriškus susitarimus galima užtikrinti spartesnį vystymąsi ir 
aktyvesnį biomasės naudojimą; ragina valstybes nares ir Komisiją skatinti naudoti 
biomasę energijai gaminti ir taikyti aplinkosaugos apribojimus ne kuro 
pasirinkimui, o išmetamiems teršalams.

Or. nl

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 67
7 dalis

7. mano, kad sudarant savanoriškus susitarimus galima užtikrinti spartesnį vystymąsi ir 
aktyvesnį biomasės ir biokuro naudojimą;

Or. es

Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 68
8 dalis

8. mano, kad, atsižvelgiant į rinkos mastą ir biomasės panaudojimo galimybes, būtų itin 
tikslinga Europos lygmeniu kurti iš medienos gaunamos biomasės rinką, kurioje, beje, 
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jau pastebimas trūkumas ir kylančios kainos; atsižvelgdamas į tai, pritaria Komisijos 
ketinimui kuo skubiau pateikti miškininkystės veiksmų planą;

Or. de

Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 69
8a dalis (nauja)

8a. tačiau mano, kad, naudojant miško biomasę, neturi būti didinamas spaudimas 
natūraliems miškams, stabdomas istoriškai per daug išnaudotų miškų atsikūrimas 
arba plečiamos vienarūšių kultūrų ar egzotiškų rūšių plantacijos; mano, kad reikia 
skatinti taip naudoti miško biomasę, kad būtų gerinama ekologinė miškų kokybė;

Or. en

Pakeitimą pateikė Norbert Glante

Pakeitimas 70
9 dalis

9. ragina valstybes nares biomasei skiriamą finansinę paramą susieti ne su įrenginių 
dydžiu, o su efektyvumu ir pastebima nauda aplinkai ir tiekimo saugumui;

Or. de

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 71
9 dalis

9. ragina valstybes nares biomasei skiriamą finansinę paramą susieti ne su įrenginių 
dydžiu, o su efektyvumu ir pastebima nauda aplinkai ir tiekimo saugumui;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 72
9 dalis

9. ragina valstybes nares bioenergijai skiriamą finansinę paramą susieti su tikslais 
užtikrinti aukštą energijos naudojimo efektyvumą, daug geresnę šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio pusiausvyrą ir sąnaudų mažinimo požiūriu akivaizdžiai 
naudingą poveikį aplinkos tvarumui ir tiekimo saugumui;

Or. en

Pakeitimą pateikė Fiona Hall

Pakeitimas 73
9 dalis

9. ragina valstybes nares biomasei skiriamą finansinę paramą susieti su tikslais užtikrinti 
aukštą energijos naudojimo efektyvumą ir sąnaudų mažinimo požiūriu akivaizdžiai 
naudingą poveikį visam kuro gamybos ciklui – aplinkos saugumą, mažesnį išmetamo 
CO2 kiekį ir tiekimo saugumą;

Or. en

Pakeitimą pateikė András Gyürk

Pakeitimas 74
9 dalis

9. ragina valstybes nares, remiantis papildomumo principu ir atsižvelgiant į paramos, 
reikalingos pasiekti tam tikros biomasės rūšies rinkos skverbtį, tipą ir kiekį,
biomasei skiriamą finansinę paramą susieti su tikslais užtikrinti aukštą energijos 
naudojimo efektyvumą ir sąnaudų mažinimo požiūriu akivaizdžiai naudingą poveikį 
aplinkai ir tiekimo saugumui;

Or. hu

Pakeitimą pateikė Vincenzo Lavarra

Pakeitimas 75
9 dalis (nauja)

9a. ragina valstybes nares visų pirma skatinti energijos gamybą ūkininkams ir 
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įmonėms, naudojančioms biomasę energijai gaminti, sudarant tiekimo grandinės 
sutartis;

Or. it

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 76
9a dalis (nauja)

9a. ragina Komisiją apsvarstyti, ar nereikėtų įvesti ES lygmens šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekiu grindžiamos alternatyvių degalų, įskaitant biokurą, 
apmokestinimo sistemos, susijusios su atitinkama sertifikavimo sistema, ir atlikti 
šios sistemos poveikio įvertinimo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 77
10 dalis

10. tikisi, kad valstybės narės, vadovaudamosi struktūrinės ir žemės ūkio politikos 
nuostatomis, skatins investicijas į klimato požiūriu efektyviausią biomasės gamybą ir 
naudojimą, ypač atsižvelgdamos į tinkamą aplinkai, pritaikytą prie regionų ir 
tradicinę įvairovę; mano, kad dėl tokių paskatų sistemų poveikio jokiomis 
aplinkybėmis neturi būti išstumiama tvari vietos maisto gamyba;

Or. en

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 78
10 dalis

10. tikisi, kad valstybės narės, vadovaudamosi struktūrinės ir žemės ūkio politikos 
nuostatomis, skatins investicijas į biomasės ir biokuro gamybą;

Or. es
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Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 79
11 dalis

11. tikisi, kad valstybės narės parengs nacionalinius veiksmų planus biomasės klausimais, 
reikiamu laiku juos suderins su savo pačių struktūrinėmis ir žemės ūkio politikos 
priemonėmis ir konkrečiai nustatytu periodiškumu atnaujins šiuos nacionalinius
veiksmų planus;

Or. nl

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 80
11 dalis

11. tikisi, kad valstybės narės parengs nacionalinius veiksmų planus biomasės klausimais, 
kuriais bus atnaujinti jau parengti atitinkami veiksmų planai, jei tokių esama, ir dės 
visas pastangas pasiekti Direktyvos 2003/30/EB dėl skatinimo naudoti biokurą 
tikslus;

Or. es

Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 81
12 dalis

12. ragina Komisiją patikrinti visų biomasės naudojimo sričių tvarumą aplinkos 
apsaugos, klimato ir socialiniu aspektu, taikant mokslinio įvairių importuotos ir ES 
gaminamos biomasės rūšių „nuo šaltinio iki automobilio rato“ palyginimo metodą, 
parengti suderinamumo su Bendrijos teisynu ataskaitą ir iki 2007 m. pabaigos pateikti 
atitinkamą pranešimą Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Vincenzo Lavarra

Pakeitimas 82
12 dalis

12. ragina Komisiją patikrinti visų biomasės naudojimo sričių aplinkosaugos ir socialinį 
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tvarumą, taikant mokslinio įvairių biomasės rūšių palyginimo metodą, parengti 
suderinamumo su Bendrijos teisynu ataskaitą ir iki 2007 m. pabaigos pateikti 
atitinkamą pranešimą Parlamentui ir Tarybai;

Or. it

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 83
12 dalis

12. ragina Komisiją patikrinti visų biomasės ir biokuro naudojimo sričių tvarumą, taikant 
mokslinio įvairių biomasės rūšių palyginimo metodą, parengti suderinamumo su 
Bendrijos teisynu ataskaitą ir iki 2007 m. pabaigos pateikti atitinkamą pranešimą 
Parlamentui ir Tarybai;

Or. es

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 84
12a dalis (nauja)

12a. ragina Komisiją įvardyti ir lokalizuoti biomasės auginimo galimybes Europoje, 
nustatyti, kaip tomis galimybėmis geriausia optimaliai pasinaudoti, kad Europos 
kiekybiniai biokuro naudojimo tikslai atitiktų auginti tinkamas sritis, ir sukurti 
gamybos ir importo pusiausvyrą;

Or. el

Pakeitimą pateikė András Gyürk

Pakeitimas 85
12a dalis (nauja)

12a. ragina Komisiją ir valstybes nares, didėjant biomasės naudojimui energijai gaminti, 
užtikrinti, kad būtų paisoma gamtos išsaugojimo, kraštovaizdžio valdymo, kaimo 
vietovių administravimo ir miško valdymo interesų ir apribojimų;

Or. hu
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Pakeitimą pateikė Norbert Glante

Pakeitimas 86
13 dalis

13. tikisi, kad Komisija pateiks pasiūlymus dėl ekonomiško ir tvaraus biomasės 
naudojimo miestuose ir tankiai gyvenamose vietovėse sistemos sukūrimo, o tam 
būtina parengti infrastruktūrą šildymo ir aušinimo sistemoms; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 87
13 dalis

13. tikisi, kad Komisija pateiks pasiūlymus dėl ekonomiško ir tvaraus biomasės 
naudojimo šildymui ir aušinimui skatinimo ir viešajame, ir privačiajame sektoriuose;

Or. el

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 88
13 dalis

13. tikisi, kad Komisija pateiks pasiūlymus dėl ekonomiško ir tvaraus biomasės 
naudojimo šildymui ir aušinimui skatinimo, ypač miesto vietovėse;

Or. en

Pakeitimą pateikė Vincenzo Lavarra

Pakeitimas 89
13 dalis

13. tikisi, kad Komisija, atlikusi strateginį poveikio aplinkai vertinimą, pateiks 
pasiūlymus dėl ekonomiško ir tvaraus biomasės naudojimo šildymui ir aušinimui 
skatinimo, ypač privačių gyvenamųjų namų ūkyje;

Or. it
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Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 90
13 dalis

13. tikisi, kad Komisija pateiks pasiūlymus dėl ekonomiško ir tvaraus biomasės 
naudojimo šildymui ir aušinimui skatinimo, ypač privačių gyvenamųjų namų ūkyje ir 
centralizuoto šildymo tinkluose;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Fiona Hall

Pakeitimas 91
13a dalis (nauja)

13a. džiaugiasi dėl galimybės panaudoti šalutinius maisto gamybos žemės ūkyje 
produktus kaip biokurą, bet pažymi, kad deginti namų ūkių atliekas kaip kurą 
energetiniu požiūriu ne taip efektyvu ir aplinkos apsaugos požiūriu ne taip tvaru, 
kaip tas atliekas panaudoti arba perdirbti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 92
14 dalis

14. tikisi, kad kiekvienoje valstybėje narėje bus įgyvendintos ambicingos atliekų 
mažinimo strategijos, o tais atvejais, kai atliekų negalima vėl panaudoti arba 
perdirbti, dėl teisės aktų, susijusių su atliekų tvarkymu, persvarstymo (išbraukta) 
reikėtų apsvarstyti galimybę perdirbamas atliekas naudoti kurui; tai taikoma ir 
šalutiniams produktams, gaunamiems gaminant žemės ūkio maisto produktus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Vincenzo Lavarra

Pakeitimas 93
14 dalis

14. tikisi, kad dėl teisės aktų, susijusių su atliekų tvarkymu, persvarstymo palengvės 
galimybė perdirbamas atliekas, kurių kaip medžiagos negalima vėliau perdirbti,



AM\630423LT.doc 27/52 PE 378.547v02-00
Vertimas pagal sutartį

LT

naudoti kurui; tai taikoma ir šalutiniams produktams, gaunamiems gaminant žemės 
ūkio maisto produktus, išskyrus pagamintus tose vietovėse, kuriose vyksta 
dykumėjimas;

Or. it

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 94
14 dalis

14. tikisi, kad dėl teisės aktų, susijusių su atliekų tvarkymu, persvarstymo palengvės 
galimybė perdirbamas atliekas naudoti šildymo ir dujų gamybos kurui; tai taikoma ir 
šalutiniams produktams, gaunamiems gaminant žemės ūkio maisto produktus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gunnar Hökmark

Pakeitimas 95
14 dalis

14. tikisi, kad dėl teisės aktų, susijusių su atliekų tvarkymu, persvarstymo palengvės 
galimybė (išbraukta) atliekas naudoti kurui; tai taikoma ir šalutiniams produktams, 
gaunamiems gaminant žemės ūkio maisto produktus;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Fiona Hall

Pakeitimas 96
14 dalis

14. tikisi, kad dėl teisės aktų, susijusių su atliekų tvarkymu, persvarstymo palengvės 
galimybė neperdirbamas atliekas naudoti kurui; tai taikoma ir šalutiniams 
produktams, gaunamiems gaminant žemės ūkio maisto produktus;

Or. en
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Pakeitimą pateikė András Gyürk

Pakeitimas 97
14 dalis

14. tikisi, kad dėl teisės aktų, susijusių su atliekų tvarkymu, persvarstymo palengvės 
galimybė perdirbamas atliekas naudoti kurui; tai taikoma ir šalutiniams produktams, 
gaunamiems gaminant žemės ūkio maisto produktus; tačiau pažymi, kad tai turi būti 
daroma su sąlyga, jog nekils kliūčių iš naujo panaudoti arba perdirbti perdirbamas 
medžiagas;

Or. hu

Pakeitimą pateikė Renato Brunetta

Pakeitimas 98
14 dalis

14. tikisi, kad dėl teisės aktų, susijusių su atliekų tvarkymu, persvarstymo palengvės 
galimybė (išbraukta) atliekas naudoti kurui; (išbraukta)

Or. en

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 99
14 dalis

14. tikisi, kad dėl teisės aktų, susijusių su atliekų tvarkymu, persvarstymo palengvės 
galimybė (išbraukta) atliekas naudoti kurui; (išbraukta)

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 100
14 dalis

14. tikisi, kad dėl teisės aktų, susijusių su atliekų tvarkymu, persvarstymo, atsižvelgiant į 
energetinį efektyvumą, palengvės galimybė perdirbamas atliekas naudoti kurui; tai 
taikoma ir šalutiniams produktams, gaunamiems gaminant žemės ūkio maisto 
produktus;
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Norbert Glante

Pakeitimas 101
15 dalis

15. ragina pradėti tiekti biodujas į dujų tinklus ir jas šiais tinklais transportuoti 
nediskriminuojančiomis sąlygomis;

Or. de

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 102
15 dalis

15. ragina pradėti tiekti biodujas į dujų tinklus ten, kur techniškai įmanoma jas įleisti ir 
saugiai tiekti į gamtinių dujų sistemą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 103
16 dalis

16. tikisi, kad (išbraukta) bus supaprastintos bioenergijos gamybos ir naudojimo 
administravimo procedūros ir kad jas taikys visos valstybės narės;

Or. en

Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 104
17 dalis

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 105
17 dalis

17. ragina pripažinti ir skatinti naudoti energetinėms reikmėms visų rūšių pasėlius, pvz., 
javus, jeigu tai atitinka aplinkos tvarumo, optimalaus energijos vartojimo, 
aplinkosaugos efektyvumo reikalavimus ir dėl to nesumažėja maistui auginamų 
pasėlių kiekis;

Or. el

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 106
17 dalis

17. ragina pripažinti ir skatinti naudoti šilumos ir dujų gamybos kurui visų rūšių pasėlius, 
pvz., javus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Pierre Audy, Anne Laperrouze

Pakeitimas 107
17 dalis

17. ragina pripažinti ir skatinti naudoti šilumos gamybai visų rūšių pasėlius, pvz., javus;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 108
17 dalis

17. ragina pripažinti ir skatinti naudoti šilumos gamybai visų rūšių pasėlius, pvz., javus;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 109
18 dalis

18. pritaria Komisijos komunikate nurodytam tikslui ir toliau skatinti naudoti 
atsinaujinančią energiją (biokurą), ypač transporto sektoriuje;

Or. es

Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 110
18 dalis

18. pritaria Komisijos komunikate nurodytam tikslui skatinti naudoti atsinaujinančią 
energiją, įskaitant biokurą, taip pat ir transporto sektoriuje, nedarant poveikio 
valstybių narių laisvei pasirinkti kitas atsinaujinančios energijos technologijas ir 
tuos sektorius bei taikymo būdus, kai biomasė labiausiai mažina šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir duoda didžiausią energetinę išeigą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 111
18a dalis (nauja)

18a. ragina valstybes nares naudojantis mokesčių ir akcizų sistema skatinti biokurą, kad 
jį gaminti ir naudoti taptų patraukliau; ragina Komisiją skatinti valstybes nares 
labiau remti koordinuotą šios srities politiką;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 112
18a dalis (nauja)

18a. ragina Komisiją palaikant dialogą su naftos ir dujų bendrovėmis bei automobilių 
gamintojais gerinti ekologiškų transporto priemonių prieinamumą, biokuro 
platinimą ir jo prieinamumą vartotojams;
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Or. sv

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 113
18a dalis (nauja)

18a. mano, kad 2006 m. kovo 23–24 d. Briuselyje posėdžiavusios Europos Vadovų 
Tarybos nustatytas biokuro vartojimo tikslas (8 proc. iki 2015 m.) nėra pakankamai 
ambicingas ir ragina Komisiją ištirti galimybę iki 2015 m. pasiekti 10 proc. tikslą;

Or. es

Pakeitimą pateikė Fiona Hall

Pakeitimas 114
19 dalis

19. pritaria Komisijos ketinimui nuosekliai skatinti mokslinius tyrimus ir vystymą, ypač 
antrosios kartos biokuro, ir palengvinti didelio masto tyrimus remiantis Septintąja
mokslinių tyrimų pagrindų programa; ragina Tarybą ir Komisiją priimti Parlamento 
pasiūlymą, kad du trečdaliai energetikos mokslinių tyrimų finansavimo būtų 
skiriama atsinaujinančios energijos moksliniams tyrimams;

Or. en

Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 115
20 dalis

20. mano, kad būtina kuo skubiau (išbraukta) iš naujo apsvarstyti 1998 m. spalio 13 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų 
(dyzelino) kokybės1 ir jos ryšį su biokuro naudojimu nepakenkiant aplinkos ir 
sveikatos apsaugos tikslams, kuriais šios priemonės buvo grindžiamos; pabrėžia, kad 
esami standartai turi būti pritaikomi arba Direktyva 98/70/EB iš dalies keičiama tik 
tuomet, kai Komisija įvertins, koks poveikis oro kokybei daromas įmaišius didesnę 
biokuro dalį į benziną ir dyzeliną;

Or. en

  
1 OL L 350, 1998 12 28, p. 58.
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Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 116
20 dalis

20. mano, kad būtina kuo skubiau nustatyti techninius biokuro naudojimo standartus ir iš 
naujo apsvarstyti 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės1, siekiant užtikrinti, kad į 
benziną ir dyzeliną būtų įmaišoma didesnė biokuro dalis, įskaitant ekologiškai švarius 
augalinius aliejus;

Or. el

Pakeitimą pateikė Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 117
20 dalis

20. mano, kad būtina kuo skubiau nustatyti techninius biokuro naudojimo standartus ir iš 
naujo apsvarstyti 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės, siekiant užtikrinti, kad į 
benziną ir dyzeliną būtų įmaišoma didesnė biokuro dalis, nekeliant pavojaus 
aplinkos, sveikatos apsaugos ir tvarumo tikslams, kuriais šios priemonės 
grindžiamos;

Or. it

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 118
20 dalis (nauja)

20a. ragina Komisiją pateikti pasiūlymų gerinti principų, nustatytų 2003 m. gegužės 8 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/30/EB dėl skatinimo naudoti 
biokurą ir kitą atsinaujinantį kurą transporte ir 1998 m. spalio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) 
kokybės, nuoseklumą; taip pat ragina valstybių narių ir Europos Sąjungos lygmeniu 
greitai pašalinti techninio ir ne techninio pobūdžio kliūtis;

Or. fr

  
1 OL L 350, 1998 12 28, p. 58.
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Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 119
21 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 120
21 dalis

21. primygtinai ragina skubiai iš naujo apsvarstyti galiojantį CEN standartą EN 14214 
siekiant įtraukti naujas biomasės formas ir numatyti įtraukti į biokuro gamybą 
daugiau augalinių aliejų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 121
21 dalis

21. primygtinai ragina iš naujo apsvarstyti galiojantį standartą EN 14214 siekiant įtraukti 
naujas biomasės formas (pvz., gautas iš akvakultūros);

Or. en

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 122
21a dalis (nauja)

21a. ragina Komisiją apsvarstyti, ar nederėtų imti taikyti paskatas naudoti biodyzeliną ar 
kitą biokurą kaip kurą šildymui ir užtikrinti jo kokybę nustatant naujas normas;

Or. el
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Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 123
22 dalis

22. pritaria nuostatai kurti biokuro technologijų platformą (išbraukta);

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 124
22 dalis

22. pritaria nuostatai kurti biokuro technologijų platformą kartu su visais technologijų 
teikėjais, dalyvaujančiais kuriant, gaminant, apdorojant ir galutinai naudojant 
energetinius augalus; ragina Komisiją apsvarstyti galimybę sukurti Europos 
biomasės vykdymo agentūrą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 125
22 dalis

22. pritaria nuostatai dalyvaujant visiems suinteresuotiems subjektams kurti biomasės
technologijų platformą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean-Pierre Audy

Pakeitimas 126
22 dalis

22. pritaria nuostatai kurti biokuro technologijų platformą kartu su pramonės atstovais ir 
visais suinteresuotais biokuro sektoriaus subjektais;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Vincenzo Lavarra

Pakeitimas 127
22 dalis

22. pritaria nuostatai kurti biokuro technologijų platformą kartu su pramonės atstovais,
energetikos ir aplinkosaugos ekspertais;

Or. it

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 128
22a dalis (nauja)

22a. ragina sukurti paskatas automobilių pramonei, kad ji skatintų biokurą, o ne 
kliudytų jį populiarinti; ragina suteikti deramas rinkos paskatas naudoti didelę 
biokuro dalį mišiniuose ir (arba) gryną biokurą; ragina valstybes nares patvirtinti 
tikslus viešųjų pirkimų metu įsigyti transporto priemones, naudojančias kuro 
mišinius, kuriuose didelę dalį sudaro biokuras;

Or. el

Pakeitimą pateikė Norbert Glante

Pakeitimas 129
22a dalis (nauja)

22a. tikisi, kad Komisija, remdamasi Europos Parlamento per pirmąjį svarstymą 
patvirtinta pozicija dėl Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų programos, 
deramai atsižvelgs į tai, kad, skatinant mokslinius tyrimus, siekiama daugiau 
naudoti biomasę centralizuoto šildymo ir vėdinimo sistemoms;

Or. de

Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 130
23 dalis

23. primygtinai ragina valstybes nares kuo skubiau nurodyti savo nacionalines gaires 
(išbraukta) bioenergijos klausimais, kurios turėtų atitikti jų nacionalinius Kioto 
tikslus ir ilgalaikį 2 °C tikslą, dėl kurio buvo susitarta ES lygmeniu;
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Or. en

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 131
23 dalis

23. primygtinai ragina valstybes nares kuo skubiau įgyvendinti Direktyvoje 2003/30/EB 
numatytas nacionalines gaires biokuro klausimais;

Or. es

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 132
23a dalis (nauja)

23a. ragina valstybes nares įgyvendinti Direktyvą 2003/30/EB ir nustatyti nacionalinius 
orientacinius tikslus, grindžiamus poveikio tvarumui įvertinimu, atsižvelgiant į 
galimą poveikį maisto pramonei, pvz., poveikį žaliavų prieinamumui, gamybos 
operacijoms ir produktų kokybei;

Or. en

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 133
23b dalis (nauja)

23b. džiaugiasi, kad Komisija ketina laikyti cukrinių runkelių, skirtų gaminti 
bioetanoliui, auginimą tinkamu subsidijuoti;

Or. es

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas134
23a dalis (nauja)

23a. ragina reikiamais atvejais ir tinkamu metu taikyti paskatas kurti infrastruktūrą ir 
biokuro, pvz., bioetanolio, gabenimo sistemas;
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Or. el

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 135
24 dalis

24. ragina Komisiją sukurti sertifikatų sistemą, kurią diegiant būtų sudarytos sąlygos 
tvariai biokuro gamybai ir kuri būtų taikoma Europos Sąjungoje pagamintam arba 
importuotam biokurui; ši sertifikatų sistema turi būti grindžiama galimybėmis 
naudojant biokurą sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir 
neigiamą su jo gamyba susijusį poveikį aplinkai;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 136
24 dalis

24. prašo Komisijos ir toliau siekti bendros sertifikatų sistemos, kurią diegiant būtų 
sudarytos sąlygos tvariai energijos gamybai (taip pat ir naudojant biomasę) ir kuri 
būtų taikoma Europos Sąjungoje pagamintam arba importuotam biokurui;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 137
24 dalis

24. prašo Komisijos sukurti privalomą ir išsamią sertifikatų sistemą, kurią diegiant visais 
etapais būtų sudarytos sąlygos tvariai biokuro gamybai, įskaitant auginimo ir 
perdirbimo stadijų standartus ir bendrą per produkto gyvavimo ciklą išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio pusiausvyrą, kuri būtų taikoma Europos 
Sąjungoje pagamintam arba importuotam biokurui;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 138
24 dalis

24. prašo Komisijos sukurti privalomą socialinių ir aplinkos sertifikatų sistemą, kurią 
diegiant būtų užtikrintas tvarus energetinių augalų auginimas ir bioenergijos 
gamyba tiek vidaus rinkoje, tiek rinkose, iš kurių ji importuojama į ES;

Or. en

Pakeitimą pateikė Vincenzo Lavarra

Pakeitimas 139
24 dalis

24. prašo Komisijos sukurti sertifikatų sistemą, grindžiamą aplinkos, ekonominio ir 
socialinio tvarumo kriterijais, kurią diegiant būtų sudarytos sąlygos tvariai biomasės 
ir biokuro gamybai ir kuri būtų taikoma Europos Sąjungoje pagamintam arba 
importuotam biokurui ir biomasei;

Or. it

Pakeitimą pateikė Renato Brunetta

Pakeitimas 140
24 dalis

24. prašo Komisijos sukurti ir naudoti sertifikatų sistemas, kurias diegiant būtų sudarytos 
sąlygos tvariai biomasės ir biokuro gamybai ir kurios būtų taikomos Europos 
Sąjungoje pagamintam arba importuotam biokurui;

Or. en

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 141
24 dalis

24. prašo Komisijos sukurti ir naudoti sertifikatų sistemas, kurias diegiant būtų sudarytos 
sąlygos tvariai biomasės ir biokuro gamybai ir kurios būtų taikomos Europos 
Sąjungoje pagamintam arba importuotam biokurui;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 142
24 dalis

24. prašo Komisijos sukurti privalomą sertifikatų sistemą, užtikrinančią tvarią biokuro 
gamybą ir taikomą Europos Sąjungoje pagamintam arba importuotam biokurui;

Or. el

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 143
24a dalis (nauja)

24a. ragina Komisiją remti Pasaulinės aplinkos ir saugumo stebėjimo sistemos (GMES) 
sukūrimą ir naudojimą siekiant stebėti žemės naudojimą gaminant bioetanolį, kad 
būtų užkirstas kelias naikinti drėgnuosius atogrąžų miškus ir kitas neigiamas 
poveikis aplinkai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 144
24a dalis (nauja)

24a. pripažįsta, kad vis labiau didėjanti palmių aliejaus gamyba gali padaryti poveikį 
natūraliems miškams ir tradicinei maisto gamybai, gali būti prarasta biologinė 
įvairovė, kilti konfliktai dėl žemės ir būti išmetamas didelis šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis; todėl ragina Komisiją uždrausti ES vartoti iš palmių 
aliejaus pagamintą biokurą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 145
25 dalis

25. tikisi, kad visi su biomase susiję tikslai visos Europos mastu bus nustatyti 
vadovaujantis sutartu ES tikslu iki 2020 m. vartoti 25 proc. atsinaujinančios 
energijos;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 146
25 dalis

25. mano, kad įpareigojimas naudoti degalų mišinius su biokuru visos Europos mastu, 
neužkertant kelio alternatyvioms biokuro panaudojimo galimybėms, yra gyvybiškai 
svarbus; pasikliauja veiksmingos konkurencijos vaidmeniu šioje srityje;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jean Pierre Audy, Anne Laperrouze

Pakeitimas 147
25 dalis

25. mano, kad įpareigojimas naudoti degalų mišinius su biokuru visos Europos mastu, 
neužkertant kelio alternatyvioms biokuro panaudojimo galimybėms, yra gyvybiškai 
svarbus; pasikliauja veiksmingos konkurencijos vaidmeniu šioje srityje;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 148
25a dalis (nauja)

25a. toliau remia tikslą iki 2020 m. 30 proc. sumažinti dėl transporto veiklos išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 149
26 dalis

26. pritaria ES klimato tikslus atitinkančioms politikos kryptims, priemonėms ir 
nuostatai naudoti alternatyvias technologijas transporto srityje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 150
26 dalis

26. pritaria nuostatai naudoti alternatyvias technologijas transporto srityje, ypač 
atsižvelgdamas į vandenilio ir kuro elementus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Joel Hasse Ferreira, Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 151
27 dalis

27. mano, jog siekiant užtikrinti, kad biokuras būtų naudojamas tam tikruose pasirinktuose 
sektoriuose, pvz., žemės ūkio ir miškininkystės, laivybos ir viešojo visuomeninio 
transporto, būtų tikslinga numatyti ilgalaikio atleidimo nuo mokesčių galimybę, jei 
naudojami ekologiškai švarūs degalai, kurie sertifikuoti kaip tvariai pagaminti ir 
pagal išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį daug naudingesni negu 
iškastinis kuras;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 152
27 dalis

27. mano, jog siekiant užtikrinti, kad biokuras būtų naudojamas tam tikruose pasirinktuose 
sektoriuose, pvz., žemės ūkio ir miškininkystės, laivybos ir viešojo visuomeninio 
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transporto, būtų tikslinga skatinti jį naudoti mokesčių paskatomis, grindžiamomis 
deramos sertifikavimo sistemos laikymusi;

Or. en

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 153
27 dalis

27. mano, jog (išbraukta) būtų tikslinga numatyti transporte naudojamo biokuro 
ilgalaikio atleidimo nuo mokesčių, jei naudojami ekologiškai švarūs degalai, 
galimybę;

Or. es

Pakeitimą pateikė Jean Pierre Audy, Anne Laperrouze

Pakeitimas 154
28 dalis

28. pritaria Komisijos ketinimui, atsižvelgiant į PPO derybas, sukurti aiškias nuostatas 
(ypač deramą ir nuoseklią prekybos ir muitų sistemą), kuriomis vadovaujantis būtų 
sudarytos sąlygos plėtoti Europos biokuro sektorių;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 155
28 dalis

28. pritaria Komisijos ketinimui, atsižvelgiant į PPO derybas, sukurti aiškias nuostatas 
(ypač deramą ir nuoseklią prekybos ir muitų sistemą), kuriomis vadovaujantis būtų 
sudarytos sąlygos plėtoti Europos biokuro sektorių;

Or. fr



PE 378.547v02-00 44/52 AM\630423LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 156
29 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Gunnar Hökmark

Pakeitimas 157
29 dalis

Išbraukta.

Or. sv

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 158
29 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Renato Brunetta

Pakeitimas 159
29 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 160
29 dalis

29. reikalauja, kad PPO bent laikinai pripažintų biokurą vadinamuoju opiu produktu tuo 
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požiūriu, kad teigiama produkto gyvavimo ciklo anglies pusiausvyra turėtų suteikti 
pagrindą jį diskriminuoti kuriant prekybos politiką, ir neturėtų būti pamirštama 
didelė socialinė žala arba žala aplinkai, kuri gali būti padaryta didinant pasėlių, 
naudojamų biokurui, plotus, ir todėl kurį laiką nebūtų mažinami šiam kurui taikomi 
muitų tarifai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Pierre Audy, Anne Laperrouze

Pakeitimas 161
30 dalis

30. Šis pakeitimas lietuvių k. variantui įtakos neturi.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 162
30 dalis

30. Šis pakeitimas lietuvių k. variantui įtakos neturi.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 163
30a dalis (nauja)

30a. ragina Komisiją Biomasės naudojimo veiksmų plane toliau skatinti tyrinėti biomase 
grindžiamas plastmases ir su jomis atlikti mokslinius tyrimus siekiant geriau 
suvokti, kaip per savo gyvavimo ciklą jos padeda sutaupyti iškastinį kurą, sumažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir sutaupyti energiją antrinio 
panaudojimo operacijų, išskyrus kompostavimą, metu;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 164
30b dalis (nauja)

30b. ragina Komisiją apsvarstyti, ar nevertėtų kaip bandomąjį projektą sukurti 
atsinaujinančios energijos parkų, kuriuose energijos poreikiai būtų tenkinami iš 
įvairių tarpusavyje derinamų atsinaujinančios energijos šaltinių, pvz., biomasės, 
vėjo ir saulės;

Or. en

Pakeitimą pateikė Vincenzo Lavarra

Pakeitimas 165
31 dalis

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimą pateikė András Gyürk

Pakeitimas 166
31 dalis

Išbraukta.

Or. hu

Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 167
31 dalis

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Fiona Hall

Pakeitimas 168
31 dalis

31. įsitikinęs, kad biokurui būtina visuomenės parama, ir pažymi, kad visuomenė labai 
susirūpinusi genų technologijomis; mano, kad energetiškai naši biomasė turi būti 
plėtojama ekologiškai ir neturi kelti tikro ar numanomo pavojaus genetiškai 
nemodifikuoto maisto gamybai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 169
31 dalis

31. įsitikinęs, kad atranka pagal požymius (MAS, angl. Marked Assisted Selection), 
leidžianti gerinti augalus „sumanaus veisimo būdu“, t. y. kryžminti panašių veislių 
augalus, o ne juos genetiškai modifikuoti įtraukiant svetimus genus, turi būti 
pagrindinė priemonė plėtojant energetiškai našios ir ekologiškos biomasės gamybą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 170
32 dalis

32. ragina visas valstybes nares numatyti tinkamas priemones, kuriomis būtų siekiama 
skatinti tvariai auginti energetinius augalus nekenkiant maisto gamybai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 171
32 dalis

32. ragina visas valstybes nares numatyti tinkamas priemones, kuriomis būtų siekiama 
skatinti auginti energetinius augalus bei rinkti miško ir žemės ūkio atliekas; mano, 
kad tai galėtų suteikti žemės ūkiui papildomų pajamų, tam gali prireikti išsamios 
BŽŪP reformos;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Vincenzo Lavarra

Pakeitimas 172
32 dalis

32. ragina visas valstybes nares numatyti tinkamas priemones, kuriomis būtų siekiama 
skatinti auginti energetinius augalus, pateikti pasiūlymus dėl paramos energetinių 
augalų augintojams taisyklių supaprastinimo ir palengvinti tvarų papildomos žemės 
ūkio ir miško biomasės prieinamumą ir panaudojimą;

Or. it

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 173
32 dalis

32. ragina visas valstybes nares numatyti tinkamas priemones, kuriomis būtų siekiama 
skatinti kurti tam tikras energetinių augalų rūšis ir auginti šiuos energetinius 
augalus, ir pateikti pasiūlymus dėl paramos energetinių augalų augintojams taisyklių 
supaprastinimo; prašo Komisiją nenutraukti pagal esamas sistemas teikiamos 
paramos energetiniams augalams Jatropha curcas ir Miscanthus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 174
32 dalis

32. ragina visas valstybes nares numatyti tinkamas priemones, kuriomis būtų siekiama 
skatinti auginti energetinius augalus, stengtis į valstybės paramos taisykles įtraukti 
subsidijas, skatinančias naudoti biomasę, ir pateikti pasiūlymus dėl paramos 
energetinių augalų augintojams taisyklių supaprastinimo;

Or. nl
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Pakeitimą pateikė Renato Brunetta

Pakeitimas 175
32 dalis

32. ragina visas valstybes nares numatyti tinkamas priemones, kuriomis būtų siekiama 
skatinti auginti energetinius augalus, pateikti pasiūlymus dėl paramos energetinių 
augalų augintojams taisyklių supaprastinimo ir palengvinti tvarų papildomos žemės 
ūkio ir (arba) miško biomasės prieinamumą ir panaudojimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Vincenzo Lavarra

Pakeitimas 176
33 dalis

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 177
33 dalis

33. mano, kad pagal Bendrosios žemės ūkio politikos (§60) 2 antraštinės dalies 1 ramstį 
numatyto biudžeto ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos turėtų būti 
rezervuotos siekiant skatinti naudoti biomasę energijai gaminti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 178
33 dalis

33. mano, kad Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai Konkurencingumo krypties lėšos 
turėtų būti skiriamos investuoti į biomasės naudojimą energijai gaminti;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 179
34 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 180
34 dalis

34. pažymi, kad iki šiol panaudota tik dalis 1,5 mln. hektarų didžiausio garantuoto ploto,
numatyto taisyklėse dėl paramos energetiniams augalams auginti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 181
34 dalis

34. ragina žymiai padidinti 1,5 mln. hektarų didžiausią garantuotą plotą, numatytą 
taisyklėse dėl paramos energetiniams augalams auginti, ir užtikrinti, kad parama būtų 
skiriama visoms pasėlių rūšims, bet daugiausia dėmesio turi būti skiriama 
energetiškai efektyviausioms rūšims;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 182
35 dalis

35. ragina patvirtinti bendras taisykles Europos lygmeniu, kad tvarios biomasės 
naudojimui energijai gaminti būtų teikiama pirmenybė ir tose šalyse, kuriose 
bioenergija dar nenaudojama, ir kad tvarus biokuras būtų gaminamas ir naudojamas 
taip, kad bendrai paėmus sumažėtų išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekis;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Pierre Audy, Anne Laperrouze

Pakeitimas 183
36 dalis

36. įsitikinęs, kad tvari biodegalų gamyba ir naudojimas itin naudingi besivystančioms 
šalims ir kad Europos Sąjunga turėtų (išbraukta) skatinti technologijų perdavimą 
šioms trečiosioms šalims ir bioenergijos technologijų eksportą; tačiau laikosi 
požiūrio, kad ši politika turi būti subalansuota ir kad pastangos turėtų būti sutelktos 
į tas šalis, kurios tenkina savo energijos poreikius, o ne vien plečia savo eksporto 
pajėgumus;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 184
36 dalis

36. įsitikinęs, kad tvari biodegalų gamyba ir naudojimas itin naudingi besivystančioms 
šalims ir kad Europos Sąjunga turėtų (išbraukta) skatinti technologijų perdavimą 
šioms trečiosioms šalims ir bioenergijos technologijų eksportą; tačiau laikosi 
požiūrio, kad ši politika turi būti subalansuota, o ne sutelkta vien plėsti tų šalių 
eksporto pajėgumams;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 185
36 dalis

36. įsitikinęs, kad tvari biodegalų gamyba ir naudojimas, subalansuotas su tvariu maisto 
tiekimu, ypač smulkiu mastu ir integruotų kaimo plėtros politikos priemonių 
pagrindu, itin naudingi besivystančioms šalims ir kad Europos Sąjungoje reikia 
skatinti intensyvų technologijų perdavimą trečiosioms šalims ir bioenergijos 
technologijų eksportą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 186
36 dalis

36. įsitikinęs, kad tvari biodegalų gamyba ir naudojimas, įskaitant smulkaus masto 
auginimą ir auginimą vykdant integruotas kaimo plėtros politikos priemones, itin 
naudingi besivystančioms šalims ir kad Europos Sąjungoje reikia skatinti intensyvų 
technologijų perdavimą trečiosioms šalims ir bioenergijos technologijų eksportą;

Or. el

Pakeitimą pateikė Vincenzo Lavarra

Pakeitimas 187
36a dalis (nauja)

36a. ragina Komisiją parengti specialią iniciatyvą, skirtą skatinti informacinį mokymą, 
žinias apie biomasės ir biokuro naudojimą ir orientuotą į ūkius, piliečius ir vietos 
administracines institucijas;

Or. it


